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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 26. 3. 2018 

v 18:00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích č. p. 136 

  

Přítomní zastupitelé: p. Jan Tomalský, RNDr. Hynek Sekanina, p. Josef Kubinec, p. Robert Sütto,  

ing. Mária Skopalíková, Mgr. Hana Kováčová od 18.20 bod (od smlouva s Krajem vodovod) 
 

Omluvení zastupitelé: Ing. Libor Petřík, Mgr. Hana Kováčová do 18.20 hodin.  

 

Návrhová komise byla schválena ve složení: RNDr. Hynek Sekanina, p. Robert Sütto 

Ověřovateli zápisu byli schváleni: ing. Mária Skopalíková, p. Josef Kubinec 

 

 

1. Zastupitelstvo obce schválilo tento program jednání: 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého ZO 

4. Připravované investiční akce (Chodník II, vodovod) 

5. Současné dotační možnosti 

6. Pracovní Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice 

7. Různé 

 

 

2. Zastupitelstvo obce schválilo, aby návrhová komise pracovala ve složení:  

RNDr. Hynek Sekanina, p. Robert Sütto a ověřovateli zápisu byli: ing. Mária Skopalíková, p. 

Josef Kubinec. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že kontrolou usnesení z minulého zastupitelstva obce 

(dále i jen ZO) bylo zjištěno, že vzhledem k zimním podmínkám úkol k bodu 8 Usnesení ze 

zasedání ZO ze dne 18.12.2017 nadále trvá. 

 

 

4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

a) Připravované investiční akce, konkrétně akci Chodník II a akci rekonstrukce vodovodu v horní 

části obce. 

b) Předložené informace k současným dotačním možnostem (např. sociální byty, zateplení 

veřejných budov). 

c) Informaci k projektu Mikroregionu Krnovsko, v jehož rámci se počítá i se dvěma čtveřicemi 

kontejnerů na tříděný odpad pro obec Heřmanovice. 

d) Předložené informace k Návrhu zadání územního plánu Heřmanovice (dále jen Návrh), který je 

určen k projednání ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb. s tím, že tištěnou verzi Návrhu obdrželi 

k dispozici všichni přítomní zastupitelé.  
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Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BR/46/d/2017/JJ mezi 

Moravskoslezským krajem a obcí Heřmanovice. 

b) Toto stanovisko k dopisu od České asociace odpadového hospodářství:  

ZO Heřmanovice je proti účelovému zdražování plateb za odpadové hospodářství 

jakýmikoliv novelizacemi. 

 

 

Bližší informace k projednávaným bodům a průběhu celého zasedání zastupitelstva jsou uvedeny v Zápisu 

z jednání.  

 

 

        

 

.............................................    ................................... 

RNDr. Hynek Sekanina    Jan Tomalský 

místostarosta      starosta 

 

 


